
El 'blitzkrieg' de Montilla 
El president porta a Sant Boi la seva nova estratègia de 'mítings llampec' 

amb l'ajuda d'un palet vermell 

RAFAEL TAPOUNET, Sant Boi de Llobregat 

EL PERIÓDICO DE CATALUNYA, 3 de novembre del 2010  

 

El míting llampec és l'última innovació en matèria d'estratègia de 

campanya encunyada pel PSC. El nom de la cosa remet a la tàctica militar 

d'atacs ràpids i per sorpresa que va propiciar el vertiginós avanç de la 

Wehrmacht alemanya a les batalles inicials de la segona guerra mundial 

(l'anomenat blitzkrieg, o guerra llampec), però en la versió dels 

socialistes catalans la posada en escena és menys vistosa i sense 

explosions. En essència, consisteix en un candidat en mànigues de 

camisa a sobre d'un palet de fusta pintat de vermell al mig del carrer i 

arengant els transeünts amb un micròfon. Aquí no hi ha blindats ni 

aviació, i la sorpresa és només relativa (l'agrupació local del PSC 

s'encarrega de subministrar un contingent mínim d'espectadors), però 

l'atac és indiscutiblement ràpid: l'acte dura uns vuit minuts. Més no. 

 

José Montilla, president de la Generalitat i candidat socialista a la 

reelecció, va protagonitzar ahir el seu segon míting llampec, i va triar 

com a escenari Sant Boi de Llobregat, un feu propici (el primer va tenir 

lloc al veí Cornellà de Llobregat, un altre municipi de lleialtat provada). 

L'acte va transcórrer davant del mercat de Sant Jordi, a la vorera del 

carrer del 3 d'Abril, potser per recordar a la concurrència que aquell dia, 

l'any 1979, els socialistes van aconseguir el poder municipal, i fins avui. 

 

El candidat va arribar a la cita amb el palet vermell després d'un breu 

passeig en companyia de l'alcalde de la localitat, Jaume Bosch, que, 



entre altres coses, el va posar al dia de l'actualitat del Futbol Club 

Santboià, que milita a Segona B. «Estem molt avall, però ja remuntarem», 

deia l'alcalde, i Montilla feia cara d'aquesta frase l'he sentit abans en 

algun lloc. El president va departir amb alguns ciutadans que es van 

acostar a saludar-lo i es va deixar retratar amb d'altres. Un nen li va 

ensenyar, orgullós, les seves notes escolars, potser buscant una 

recomanació per accedir a un d'aquells contractes per a ni-nis que el 

Govern havia aprovat feia només uns minuts. 

 

Discurs 'exprés' 

 

Una vegada sense jaqueta i enfilat al palet, el candidat socialista, 

flanquejat per alguns militants amb cartells de suport (Montilla, 

¡podemos! ¡A por ellos!), va oferir el seu míting exprés de vuit minuts. A 

continuació un resum de vuit segons: el Govern ha fet una bona feina, 

però encara queda molt per fer, especialment en el terreny de les 

polítiques socials, i això no ho podran fer els partits de dretes, i per això 

és important que els simpatitzants del PSC es mobilitzin. 

 

«Guanyarem a les enquestes i les eleccions», va declarar Montilla, 

després d'assegurar que a Artur Mas i a Mariano Rajoy «els uneix que 

tots dos són nacionalistes -un, català i l'altre, espanyol- i de dretes». 

 

Acabat el discurs, més xerrameca amb els veïns, més fotos amb la 

militància i una visita -llampec, aquesta sí- a la botiga Smöda de llenceria 

femenina, davant l'alegria de càmeres i fotògrafs. 

 


